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   Po mnoha letech se opět vydáme na výrazný vápencový vrch Šíp, který dohlíží na soutok 

dvou významných slovenských řek Oravy a Váhu. Jako bonus si snad nemálo z nás přidá i 

jeho méně známého bratříčka – vrchol Ostré. Oba dva vrcholy nalezneme v Šípské Fatře, 

která je podcelkem Velké Fatry. Kromě výhledů se můžeme těšit i na spoustu kvetoucích 

kytiček a ožná i setkání s medvědy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní trasa Dierová – Podšíp – Šíp – Žaškovské sedlo – sedlo pod Ostrým – Ostré – 

Ľubochňa  

 

   Základní trasa má svůj počátek v části města Kraľovany zvané Dierová (železniční zastávka 

Kraľovany-zastávka. Od silnice se vydáme doprava (ve směru od Kraľovan a překročíme řeku 

Oravu a následně procházíme rekreační osadou Dierová. Po průchodu touto osadou odbočíme 

z cesty s mnoha výmoly doleva se noříme do mladšího lesa (pozor na medvídky) a začínáme 

strměji stoupat. Toto stoupání nás po celkem cca 2,5 km přivede na rozsáhlou horskou louku, 

v jejíž pravé části se nachází nesmírně fotogenická osada Podšíp. Z tého horské osady se 

vydáme na další cestu. Ta vede nejprve loukami se skupinkami stromů, později bukovým 

lesem, ovšem stále značně strmě. V bukovém lese se nachází množství různě rozházených 

skalních věžiček. Takto se dostaneme až na skalnatý hřeben, kterým ovšem i nadále strměji 



stoupáme až na vrchol Zadného Šípu (1 143 m). Ze Zadného Šípu nás čeká asi nejkrásnější 

část dnešní trasy, která vede většinou přímo po hřebeni, místy těsně pod ním překrásným 

vápencovým skalním městečkem s množstvím roztodivných skalních útvarů. Tento hřeben 

nás dovede až na hlavní vrchol Šípu – Predný Šíp (1 170 m). Z tohoto vrcholu jdeme ještě 

chvíli po hřebeni, posléze se značená trasa stáčí nejprve doleva a zanedlouho doprava a lesem 

klesáme do Žaškovského sedla (720 m). Zde základní varianta opouští žlutou značku, která 

nás provázela od samého začátku trasy, a dále pokračujeme po značce zelené. Ta nás vede 

nejprve loukami, později lesem až do sedla pod Ostrým. Návštěvnost této „spojky“ je nižší, 

proto je i stezka místy hůře viditelná, ale kdo hledá, vždy dříve či později správné 

pokračování najde... Ze sedla pod Ostrým nás čeká poslední výrazné stoupání dne na vrchol 

Ostré (1 067 m). Tento výstup je značně strmý a koresponduje s názvem vrcholu V jednom 

úseku je zde dokonce i natažený řetěz. Po odpočinku a pokochání se výhledy se vracíme zpět 

do sedla stejnou cestou. Pokud by toho ještě neměl někdo dost, může se vydat kousek po 

zelené značce po skalnatém hřebínku na další výhledové vrcholy Hrdoš a Hrdošova skala. Ze 

sedla pod Ostrým nás čeká již jen sestup do cíle naší trasy, kterým je lázeňské městečko 

Ľubochňa. Tento sestup vede nejprve po skalnatém hřebeni s několika vrcholy, který je 

nazýván Havran, na němž se nachází hned několik vyhlídkových míst, přičemž zejména to 

poslední nabízí doslova letecký pohled na údolí Váhu. A z tohoto hřebene je to již jen doslova 

padák dolů lesem o takřka 500 výškových metrů. V samotné Ľubochni nás značka neprve 

dovede k mostu přes Váh (rovně bychom po pár minutách došli k místnímu malebnému 

nádraží), překročíme Váh, posléze přes přechod přejdeme rušnou silnici a po chodníku 

dojdeme až do centra samotného městečka, kde náš výlet ukončíme. 

Střední trasa 1 Dierová – Podšíp – Šíp – Žaškovské sedlo – Stankovany, vlak – 

Ľubochňa 

 



 

      Pokud by toho měl někdo po zdolání Šípu již dost, může ze Žaškovského sedla sejít 

vcelku pohodlně (na zdejší poměry) po žluté značce k železniční trati nedaleko nádraží ve 

Stankovanech, přejít trať a posléze i hlavní silnici a Váh a po nově vyznačené trase vedoucí 

nad údolím Váhu dojít na rozcestí Korbeľka do Ľubochni, případně se lze jednu zastávku 

svézt vlakem (jezdí co cca 2 hodiny).  

Střední trasa 2 Stankovany – Žaškovské sedlo – sedlo pod Ostrým – (Ostré) – Ľubochňa 



 

   Tato druhá střední trasa je určena těm, kdo pro změnu nechtějí na Šíp, ale chtějí si projít 

trasu, kde jsme spolu ještě nešli a jedná se o kombinaci střední trasy 1 a dlouhé trasy 

s vynecháním výstupu na Ostré. 

    

   V okolí Ľubochně si lze vybrat z mnoha dalších cílů (Kopa + Lubochnianské sedlo – místy 

polomy, celkem 12,6 km a necelých 5 hodin), případně si jen projít samotné městečko a 

takřka bez převýšení se vydat na vycházku do asi nejdelší horské doliny celého Slovenska – 

Ľubochnianské doliny...Možností, jak strávit den v této oblasti, je velké množství – rozhodně 

však nechoďte mimo samotnou obec zcela sami, zvláště pokud se bojíte medvědů. 

 

Šípská Fatra – jeden z geomorfologických podcelků Veľké Fatry, který je rozdělen 

hlubokým údolím Váhu na dvě části – na pravém břehu Váhu od zbytku Velké Fatry 

oddělenými významnějšími vrcholy Šípu (Predný, Zadný), Ostré, Kečka, Radičiná a Čebrať a 

na levém břehu Váhu (stejně jako většina Velké Fatry) se nacházejími významnějšími vrcholy 

(bráno od západu) Kútnikov kopec, Kopa, Vtáčnik s Tlstou horou, Malinné a Sidorovo. 

Geologicky je tento podcelek budován převážně vápenci, díky čemuž se zde vyvinulo větších 

množství krasových jevů (škrapy, jeskyně, závrty).  



Podšíp – jedna z nejkrásnějších slovenských samot nacházející se na horské louce pod 

strmými skalnatými srázy Šípu, která je tvořena malebnými dřevěnicemi. Oblíbené místo 

fotografů i filmařů 

Šíp (1 169,5 m) – skupina tří vrcholů (Zadný, Predný, Žaškovský) nacházející se nad 

soutokem Váhu a Oravy v Šípské Fatře. Na Zaedném Šípu masivní kříž, hlavním vrcholem je 

Predný Šíp, Žaškovský Šíp se nachází mimo značené trasy a je kompletně zalesněn. Díky své 

poloze je ze Zadného a zejména Predného Šípu krásný výhled na okolní významné horské 

celky a vrcholy (Velká Fatra, Malá Fatra, Nízké Tatry, Západné Tatry, Choč) a na hluboké 

údolí Váhu. Vrcholy se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci. Celý masiv je 

budován vápenci, na což jsou vázány krasové jevy (menší jeskyně) a vápnomilná vegetace. 

Žaškovské sedlo – cca 730 m – široké sedlo oddělující od sebe skupinu Šípu a vrch Ostré (s 

Havranem a Hrdošem) v Šípské Fatře. V samotném sedle tvořeném loukou se nachází větší 

množství závrtů.   

Ostré (1066 m) – původní název Ostrô, současný „patvar“ vznikl v rámci akce, kdy došlo 

k přejmenovávání i dalších vrcholů končících na –ô (litpovské nářečí, nespisovné) na 

spisovnou koncovku (-é). Dalšími podobně „postiženými vrcholy byly Malinô rovněž ve 

Velké Fatře či roháčské Plačlivô. Lidový název tohoto vrcholu i Hrdoš, což je fakticky 

označení pro celý hřebínek kulminující tímto vrcholem. Samotný vrchol dělá čest svému 

jménu, jelikož výstup na něj ze sedla pod Ostrým je opravdu „ostrý“, na jednom krátkém 

úseku dokonce zabezpečený řetězy. Výhledy např. na Kriváňskou Malou Fatru, Choč, údolí 

Váhu, velkou část Velké Fatry. Vrchol je tradičním cílem silvestrovských výšlapů. 

Ľubochňa - obec v okrese Ružomberok, první zmínka o lokalitě již z r. 1287 (výhled z vrchu 

Havran a stejnojmenná řeka), první zmínka o samotné obci 1625. Historicky se jednalo o 

osadu lesáků, rybářů a dřevorubců. V 17. století fungovala v katastru obce sklářská huť, mlýn, 

pily, v 18. století zde vzniká železný hamr. V letech 1903 – 1904 postavena hydroeelektrátna 

a úzkorozchodná lesní železnice (první elekrtrifikovaná ve střední Evropě). Na konci 19. 

století začíná historie obce jako letoviska a lázní, kdy zde gróf András Bethlen (rovněž 

zakladatel Tatranské Lomnice) nechal postavit státní hotely, síť soukromých vil, parky, 

vodoléčebný lázeňský dům, tenisové kurty a bazén, přičemž tato výstavba byla realizována 

v secesním stylu. V současnosti zde sídlí Národní endokrinologický a diabetologický ústav 

(jediný svého druhu na Slovensku). V obci má svůj počátek Ľubochnianská dolina, která je 

svou délkou 25 km nejdelší horskou dolinou Slovenska a fakticky dělí od sebe liptovský a 

turčianský (klačianský) hřeben Velké Fatry 

 

Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat v medvědím rajónu a zejména oblast 

vrcholu Ostrô nepatří mezi hojně navštěvované (a tedy je medvědy vyhledávána) 

doporučuji předem shlédnout povídání asi největšího slovenského znalce života 

medvědů Erika Baláže dostupné na 

https://www.youtube.com/watch?v=TTw88vt0ERw&t=321s.  

P.S.: Sám jsem před cca 2 týdny potkal asi 30 minut nad Ľubochňou medvěda, přímo 

světové proslulosti pak dosáhlo video z Malina Brda 

https://www.youtube.com/watch?v=V5AN0jRzPMI 

https://www.youtube.com/watch?v=TTw88vt0ERw&t=321s

